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Com tarifa zero de importação, as montadoras optam por produzir alguns modelos no México. 
Pode não ser um carro com design atualizado, mas é confortável, com bom acabamento e boa 
dirigibilidade. Trata-se do Volkswagen Bora, que apresenta uma boa relação custo-benefício. 
Assim como ele, outros seis carros trazidos do México para o Brasil passaram a oferecer um 
benefício para o consumidor: o preço.  
 
Frutos do acordo comercial entre Brasil e México, que reduziu a zero a tarifa de importação 
entre as montadoras que operam nos dois países, Fusion (Ford), New Beetle e Bora (VW), 
Sentra (Nissan), Accord (Honda), PT Cruiser (Chrysler) e Ram 2500 (Dodge) começaram a 
fazer sombra a produtos fabricados no Brasil, pois, com a valorização do real, passaram a ter 
muita competitividade no mercado brasileiro. Assim, o volume de importados daquele País já 
começa a dar um salto.  
 
Em 2004, dos 62 mil carros que o Brasil importou, 336 eram do México. Em 2005, o volume 
saltou para 80 mil importados, com 2,6 mil unidades mexicanas. De janeiro a abril deste ano, 
dos quase 30 mil veículos trazidos do exterior, cerca de 3 mil são produzidos em fábricas 
instaladas no território mexicano.  
 
De acordo com o relatório da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores 
(Anfavea), o Brasil importa carros da Alemanha, Argentina, Japão, França, Inglaterra, Itália, 
Áustria, Bélgica e Austrália, além dos EUA. Os maiores volumes são trazidos da Argentina, pelo 
acordo com o Mercosul.  
 
O presidente da Anfavea, Rogelio Golfarb, afirma que esse cenário reflete uma reorganização 
das montadoras. De acordo com ele, a indústria brasileira é especializada na fabricação de 
carros compactos, enquanto os produtos de maior volume são importados, uma vez que o 
mercado nacional diminuiu muito nos últimos anos. Para Golfarb, a estratégia das montadoras 
não é só em razão da queda do dólar, embora uma forte subida da moeda norte-americana 
implique sobressaltos.  
 
Com preço a partir de R$ 46 mil, o Nissan Sentra praticamente sumiu das concessionárias. 
Embora tenha um design que não agrade, o sedã tem um bom preço, o que o faz "brigar" com 
muitos carros produzidos aqui, como o Polo Sedã (VW) e o Astra (GM). O modelo, além de 
confortável, possui motor 1.8 litro de 16 válvulas, gera 115cv e torque de 15,9 kgfm, que 
proporciona força e potência.  
 
O acordo comercial entre o Brasil e o México permitiu o retorno do New Beetle, que voltou a 
ter um preço competitivo. A Volkswagen já está aceitando encomendas do modelo - o primeiro 
lote chega ao Brasil em setembro. O carro está sendo vendido por US$ 24,590 (câmbio 
manual, veja quadro neta página). O New Beetle que está a caminho do Brasil possui novos 
desenhos nos pára-choques, pára-lamas, faróis dianteiros, rodas, lanternas traseiras e painel 
de instrumentos, além de uma longa lista de itens de série.  
 
Na mesma linha nostálgica do "Novo Besouro", vem do México também o PT Cruiser, que faz 
muito sucesso por aqui. As vendas triplicaram depois que a Daimler/Chrysler apresentou uma 
versão com o preço a partir de R$ 76 mil. Ele já chega ao País com uma leve reestilização, que 
mudou faróis, lanternas e acabamento interno.  
 
Produzido também em Puebla, no México, o Bora comercializado no mercado brasileiro é bem 
completo. O modelo mantém a receita mecânica que o consagrou por aqui composta pelo 
motor 2.0 8V de 116 cv de potência e 17,3 kgfm de torque máximo a 2.400 rpm. O Bora 2006 
incorpora novo desenho de rodas, descansa-braço central para os bancos dianteiros, novo 
revestimento interno e uma tomada de 12V no porta-malas. De série, o sedã possui ar-
condicionado Climatronic, faróis de neblina, rodas de liga-leve 15", airbag duplo e freios a 
disco nas quatro rodas com ABS. A lista prossegue: imobilizador eletrônico, travamento 



automático das portas com acionamento elétrico, vidros e retrovisores elétricos e fechamento 
automático das portas ao atingir 25 km/h.  
 
Outro dos "mexicanos" que merece destaque é o Accord da Honda. O carro também vem 
disparando nas vendas, com mais de mil unidades comercializadas nos quatro primeiros meses 
deste ano. Com linhas renovadas e uma versão de entrada ainda mais competitiva, o Accord 
chega ao Brasil com novo motor e atributos que o consagraram como um dos sedãs mais 
vendidos no mercado internacional.  
 
Na linha 2006, além do Accord EX V6 de 240 cv, o consumidor brasileiro também tem à 
disposição a versão LX 2.0. A transmissão automática de cinco velocidades é um recurso de 
série do modelo. O equipamento faz uso de sensores que monitoram a posição do acelerador, 
bem como as variações de velocidade do veículo. O processador do sistema compara as 
informações com um mapa gravado no computador do automóvel, o que torna possível 
determinar se o veículo está em subida ou não, ajustando a marcha para melhorar a potência 
do motor.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 24 maio 2006, Plano Pessoal, p. C-8. 


